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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1766/2009, imressqa minn Federico Cappello, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem l-Assoċjazzjoni tal-Uffiċjali Ambjentali tal-Italja 
(Associazione Guardie Ambientale d’Italia), dwar il-preżenza tal-asbestos 
bejn il-linji tal-ferrovija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib minħabba l-preżenza tal-asbestos li ġie osservat fil-ġebel taħt 
il-linji tal-ferroviji fil-muniċipalità ta’ Casale Monferrato (AI). Huwa jitlob li s-sezzjonijiet 
ikkonċernati jiġu ddekontaminati qabel ma jinbeda kwalunkwe xogħol, pereżempju xogħol ta’ 
manutenzjoni u elettriċizzar, bl-argument li dan jikkostitwixxi riskju għas-saħħa tal-individwi 
u l-kumpaniji li jwettqu xogħlijiet fuq il-linji tal-ferroviji.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjonant, fil-kariga tiegħu bħala kummissarju reġjonali tal-Assoċjazzjoni tal-Uffiċjali 
Ambjentali tal-Italja, isostni li l-preżenza tal-asbestos fil-ġebel taħt il-linji tal-ferroviji fil-
muniċipalità ta’ Casale Monferrato ġiet ikkonfermata. Tħejja rapport ta’ verifika miċ-ċentru 
reġjonali tal-asbestos tal-Aġenzija Reġjonali tal-Protezzjoni Ambjentali (ARPA) fi Grugliasco 
(Turin). Skont il-petizzjonant, ir-rapport ta’ analiżi tal-ARPA tat-18 ta’ Lulju 2003 jipprovdi 
l-evidenza. Saret analiżi bl-użu tal-mikroskopija ottika (il-metodu ta’ tixrid kromatiku) wara 
osservazzjoni li saret bil-mikroskopju sterjo, għat-tiftix ta’ silikati fibrużi definiti bħala 
asbestos. Il-petizzjonant jindika li r-rapport jikkonferma u jiċċertifika l-preżenza ta’ asbestos 
matul il-linji tal-ferroviji kollha, magħmul minn ġebel li fih l-asbestos (kristotile) u ġebel 
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aħdar (serpentin). 

Il-petizzjonant għalhekk jitlob li ssir dekontaminazzjoni obbligatorja tal-linji tal-ferrovija 
involuti qabel jinbeda kwalunkwe xogħol (ta’ manutenzjoni u/jew elettriċizzar fuq il-linji tal-
ferroviji). Dan għaliex, kif isostni r-rapport ta’ verifika, hemm riskju għas-saħħa tal-ħaddiema 
u l-kumpaniji li jwettqu xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq il-linji tal-ferroviji. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Qabelxejn, għandu jiġi nnutat li preċedentement ġiet sottomessa petizzjoni oħra (337/2002) mill-
istess petizzjonant li tikkonċerna wkoll il-problema tal-kontaminazzjoni tal-asbestos f’Casale 
Monferrato. Din il-petizzjoni ngħalqet fis-6 ta’ Ottubru 2008. Madankollu, minħabba li l-
petizzjoni kien fiha talba differenti relatata mal-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni Taljana speċjali 
għall-protezzjoni kontra l-asbestos għal Casale Monferrato, il-Kummissjoni tipprovdi tweġiba 
speċifika għall-Petizzjoni 1766/2009 attwali.

Fil-livell tal-Unjoni Ewropea, id-Direttiva 2009/148/KE1 tistipola rekwiżiti minimi li l-għan 
tagħhom huwa l-protezzjoni tal-ħaddiema kontra r-riskji għas-saħħa tagħhom, inkluża l-
prevenzjoni ta’ tali riskji, li jirriżultaw jew li jistgħu jirriżultaw mill-espożizzjoni għall-
asbestos fuq il-post tax-xogħol. Id-Direttiva tikkodifika d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva ta’ 
qabel 83/477/KEE u l-emendi sussegwenti tagħha, li tirrevoka.

Id-Direttiva 2009/148/KE tistipola, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta’ 
dispożizzjonijiet oħra tal-liġi Komunitarja dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-asbestos bħar-
Regolament 1907/2006 (REACH) u d-Direttiva 87/217/KEE, li l-attivitajiet li jesponu lill-
ħaddiema għall-fibri tal-asbestos matul l-estrazzjoni ta’ asbestos jew il-manifattura u l-
ipproċessar ta’ prodotti tal-asbestos jew il-manifattura u l-ipproċessar ta’ prodotti li jkun fihom 
asbestos miżjud apposta għandhom ikunu projbiti, bl-eċċezzjoni tat-trattament u d-disponiment 
ta’ prodotti li jirriżultaw mid-demolizzjoni u t-tneħħija tal-asbestos. Id-Direttiva tapplika għall-
attivitajiet fejn il-ħaddiema huma esposti jew jistgħu jiġu esposti għal trab li joħroġ mill-asbestos 
jew minn materjali li fihom l-asbestos waqt xogħolhom. Din id-Direttiva tistabbilixxi l-valuri  
limitu għal din l-espożizzjoni, kif ukoll rekwiżiti speċifiċi oħra. Jekk ikun hemm xi dubju dwar 
il-presenza ta’ asbestos f’materjal jew kostruzzjoni, id-dispożizzjonijiet applikabbli ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu osservati.

Għandu jiġi nnutat li d-Direttivi tal-UE għandhom jiġu trasposti u implimentati fil-liġi nazzjonali 
tal-Istati Membri. Hija responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-infurzar li 
jinfurzaw l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva.

L-Italja nnotifikat lill-Kummissjoni bil-miżuri nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 83/477/KEE u 
l-emendi sussegwenti tagħha (ikkodifikati mid-Direttiva 2009/148/KE msemmija hawn fuq). 
Hija għalhekk responsabilità tal-awtoritajiet tal-infurzar Taljani li jwettqu spezzjonijiet xierqa u li 
jagħmlu l-kontrolli neċessarji biex jiżguraw l-applikazzjoni effettiva tar-regoli nazzjonali. Il-
petizzjonant għandu jindirizza t-talba tiegħu lill-awtoritajiet tal-infurzar Taljani, b’mod 
partikolari lill-Ispettorat tax-Xogħol.

                                               
1 Id-Direttiva 2009/148/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema 
mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol (ĠU L 330, 16.12.2009, p. 28).
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Id-dettalji għall-kuntatt mal-Ispezzjoni tax-Xogħol fil-livell nazzjonali huma:

Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
Tel. 06 44487273    Feks: 06 44487709 
Indirizz tal-posta elettronika:  SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it
Possibilità oħra għall-petizzjonant hija li jikkuntattja lill-Ispettorat Reġjonali tax-Xogħol, 
responsabbli wkoll għall-muniċipalità ta’ Casale Monferrato. Id-dettalji tal-kuntatt huma 
dawn li ġejjin:

Direzione Provinciale Del Lavoro –Alessandria
Piazza Giorgio Ambrosoli, 15121 Alessandria AL, Italia
Tel. 0131 286711 Feks 0131 286731
dpl-Alessandria@lavoro.gov.it
posta ċertifikata: DPL.Alessandria@mailcert.lavoro.gov.it

Konklużjonijiet

Fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li dan 
il-każ għandu jiġi trattat mill-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli għall-infurzar tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali f’dan il-qasam. L-ebda element fil-petizzjoni ma jippremetti li jiġi 
konkluż li hemm ksur potenzjali tar-rekwiżiti minimi speċifiċi tal-UE rigward is-saħħa u s-
sigurtà.  

Il-Kummissjoni m’għandhiex informazzjoni dwar jekk fil-fatt il-petizzjonant diġà kkuntattjax 
lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, speċjalment lill-ispezzjoni tax-xogħol kompetenti.

Id-dekontaminazzjoni tal-linji tal-ferrovija nfushom għandha ssir f’konformità sħiħa mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi s-sett xieraq tad-Direttivi tal-Unjoni Ewropea kif 
imsemmi fit-test ta’ din it-tweġiba.

Dawn il-konklużjonijiet huma f’konformità ma’ dawk li jinsabu fit-tweġiba tal-Kummissjoni 
rigward il-Petizzjoni Nru 337/2002 imsemmija hawn fuq. 


